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SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

§4
Svar på medborgarförslag om avgiftsbelagd parkering
mellan Tensta sim- och idrottshall och Tensta Träff.
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet för kännedom till
Idrottsnämnden, Kulturnämnden, SISAB och Stockholm parkering
och Trafiknämnden.
Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en
avgiftsbelagd parkering på torgytan mellan Tensta Träff, Tensta simoch idrottshall och Ross Tensta gymnasium. Förvaltningen har fått i
uppdrag att återkomma till stadsdelsnämnden med ett svar.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2013.
Dnr 602-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+C
fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa
sig bakom det.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett eget förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+C:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Att stadsdelsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Att därutöver anföra
forts
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forts § 4
Att förlägga en bilparkering på parken mellan Tensta träff och Tensta
idrottshall är olämpligt av flera skäl. Parkområdet har stort
kulturhistoriskt värde och är därför kulturminnesmärkt som en del av
det rubricerade kvarteret. Det är en uppskattad grön lunga i
stadsdelen. Parken symboliserar samspel och samverkan, och det vore
en stor förlust att förlora den.
Det finns egentligen ingen brist på parkeringsmöjligheter i anslutning
till Tenstaträff. Det finns redan flera avgiftsbelagda parkeringar i
närheten.
Men för att utreda möjligheten att skapa fler parkeringsplatser för
allmänheten anser vi att staden och berört bolag ska se över
användandet av parkeringsgaraget under Tensta träff, som vi idag ser
används ineffektivt. Här bör finnas möjlighet att skapa ytterligare ett
antal betalparkeringsplatser för allmänheten i direkt anslutning till
Tensta träff.”
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram
ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
I medborgarförslaget beskrivs problemen med parkering vid Tensta
Träff, med dålig tillgänglighet för bilar och omfattande olaglig
parkering som följd. En konkret åtgärd föreslås med att ha en
avgiftsbelagd parkering. Det är ett konstruktivt förslag men ändå
problematiskt eftersom marken är kulturskyddad. Ett bättre alternativ
vore istället att göra parkeringsgaragen under husen tillgängliga och
mer attraktiva. Det är angeläget att stadsdelsförvaltningen och berörda
centrala förvaltningar kan hitta lösningar på parkeringsproblemen.”
__________________

